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ПРЕДГОВОР

 
 Историята на човека в значителна степен е изчезна-
ла от спомена. Едва чрез проучвателското търсене тя става 
– в незначителна част – достъпна.
 Глъбта на дългата, всеосноваващата предистория 
собствено не се и осветява с мътни светлини. Преданието 
из историческото време – из времето на писменото засвиде-
телстване – е случайно и с пропуски; действително богато 
на документи то става едва след XVI в. сл. Хр. Бъдещето е 
нерешено – едно безгранично пространство от възможнос-
ти.
 Между стократно по-дългата предистория и без-
мерността на бъдещето лежат петте хилядолетия на 
зримата за нас история – една нищожна отсечка всред не-
обозримо траещото човешко съществуване. Тази история е 
отворена към предисторическия свят и към бъдещето. Тя не 
може да бъде завършена от никоя страна и да бъде постиг-
ната в окръглен вид като един носещ самия себе си целокупен 
образ. 
 Посред историята стоим ние и нашето настояще. 
Същото става нищо и никакво, когато тя, в тесния хори-
зонт на деня, се изгуби в голото настояще. Моята книга иска 
да спомогне за нарастването на съзнанието за настоящето. 
 Настоящето се изпълва чрез историчното основа-
ние, което ние довеждаме до действеност в нас – първата 
част на книгата третира досегашната световна история.
 Настоящето, от друга страна, се изпълва от скри-
тото в него бъдеще, чиито тенденции ние правим в отбра-
на или в съгласуваност с нашите – втората част се опитва 
да говори за настояще и за бъдеще.
 Ала едно изпълнено настояще позволява котвата да 
бъде хвърлена във вечния произход. С историята да се стигне 
отвъд всякаква история, до всеобхващащото, това е сет-
ното, което наистина е непостижимо в мисленето, но пък 
може да бъде докоснато – третата част е длъжна да обсъди 
смисъла на историята.
 
        
     Карл Ясперс
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УВОД

Въпросът за структурата на световната история

 По обхвата и по дълбочината на преобразуването на 
целия човешки живот епохата ни има най-решаващото значе-
ние. Само целокупната история на човечеството съумява да 
даде мащабите на смисъла на случващото се понастоящем.
 Ала погледът към човешката история ни въвежда 
в тайната на нашето човешко битие. Това, че ние изобщо 
имаме история, че чрез историята ние сме такива, какви-
то сме, че досега тази история е траела само относително 
много кратко време, ни позволява да запитаме: Откъде идва 
това? Накъде води то? Що значи то?
 От памтивека човекът си е създавал картина на 
цялото: най-напред в митически образи (в теогонии и кос-
могонии, в които човекът има своето място), по-нататък 
в образа на едно действане на Бога чрез политическите све-
товни решения (визия на пророците за история), след това 
като случване на откровението в целостта от сътворение 
на света и грехопадение, та до края на света и до мировия 
съд (Августин).
 Принципно друго става историческото съзнание, 
когато то се опре на емпирически основи и само на тях. Ле-
гендарните все още истории за едно естествено възникване 
на културите такива, каквито те са били нахвърляни повсе-
местно, от Китай, та до Западна Европа, вече са имали този 
замисъл. Днес реалният хоризонт е необикновено разширен. 
Времевата ограниченост – примерно възрастта на света 
от шест хиляди години според библейското поверие – е раз-
чупена. Вътре в миналото и идното се отваря една безкрай-
ност. В нея изследването се свързва с исторически останки, 
с документи и монументи от миналото.
 Пред необозримото многообразие този емпиричен 
образ на историята трябва или скромно да се задоволи да 
разкрива единични регулярности и нескончаемо да описва 
Многото: повтаря се едно и същото; в различното го има 
аналогичното; има политически властови порядки в типична-
та им последователност от формообразувания и я има хао-
тичната взаимопреплетеност; има регулярни редувания на 
стилове в духовното и го има нивелирането в нерегулярно 
траещото.
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 Или пък се потърсва да се постигне един единен, 
всеобхватен исторически образ на човечеството: съзират 
фактическите кръгове на културата в тяхното протича-
не; виждат ги поотделно, а сетне – във взаимодействие; 
схващат тяхната общност по въпросите за смисъла и по 
взаимната им разбираемост и накрая мислят едно-единстве-
но смислово единство, в което всичко многообразно си има 
своето място (Хегел)1.
 Който се обръща към историята, неволно осъщест-
вява такива универсални възгледи, довеждащи цялото на ис-
торията до единство. Същите могат и да остават безкри-
тични, та дори неосъзнати и следователно – безвъпросни. У 
историческите начини на мислене тях обикновено ги пред-
поставят като саморазбираемости.
 Така в ХІХ в. като световна история е важало онова, 
което след предстъпалата Египет и Месопотамия е наче-
нало в Гърция и Палестина и е довело до нас – останалото е 
спадало към областта на етнографията и е лежало извън ис-
тинската история. Всемирната история е била историята 
на Западна Европа (Ранке). 
 Обратно, в позитивизма на ХІХ в. всички хора е 
трябвало да бъдат с еднакво право. Историята е там, къ-
дето живеят хора. По време и пространство световната 
история обхваща земното кълбо. Според разпределянето си 
в пространството тя се подрежда географски (Хелмолт). Тя 
се е състоявала навсякъде по земята. Борбите на негрите в 
Судан са лежали на едно историческо ниво с Маратон и Сала-
мин, та дори са били може би и по-значими по мобилизирани-
те маси хора.
 Изглежда, че и степенуванията по ранг, и структу-
рите са ставали доловими отново посредством възгледа за 
единни култури2. От масата на чисто и просто природното 
човешко съществуване – такъв е бил възгледът – културите 
са израствали подобно на организми, като самостоятелни 
образувания на живота, имали са начало и край, нищо не ги 
е касаело една друга, но пък са можели, разбира се, все ня-
кога да се срещнат и да си попречат една на друга. Шпенг-
лер знае осем, Тойнби – двадесет и едно такива историйни 
тела. Шпенглер им дава хиляда години продължителност на 
живота, Тойнби – една неопределена такава. Шпенглер виж-
да необходимостта от един тайнствен, тотален процес на 
съответното културално тяло, една метаморфоза, чиято 
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закономерност той смята, че опознава морфологически из 
аналогиите между фазите на различните културални тела, 
у него всеки символ се превръща във физиогномичен образ. 
Тойнби осъществява един многопластов каузален анализ от 
социологически гледни точки. При това той дава простор на 
свободните решения на човека, ала така, че и според него ця-
лото се появява пред взора във възгледа за един съответно 
необходим процес. Двамината следователно правят предска-
зание за бъдещето, изхождайки от техния цялостен възглед3.
 Самостоятелен крупен образ на историята в наша-
та епоха освен Шпенглер и Тойнби разви Алфред Вебер. Него-
вият универсален възглед за история, неговата социология на 
културата, въпреки влечението му да прави от цялостите 
на културите предмет на познанието, остават в дейст-
вителност необикновено отворени. Воден от своята ясно-
видска интуиция за история, с непогрешим усет за ранга на 
духовните творения, той така нахвърля историческия про-
цес, че нито разпръснатостта в несъотнесени един към друг 
организми на културата, нито единството на историята на 
човечеството като такава се превръща за него в принцип. 
Но фактически за него възниква образът на един универсален 
исторически процес, който се разчленява в първични високи 
култури, вторични култури от първо и второ стъпало, та 
до историята на експанзивната Западна Европа от 1500 г.
 Тези възгледи не ще трябва да бъдат по-нататък об-
съждани. По-скоро аз от своя страна ще се опитам да проек-
тирам схемата на един тотален възглед.
 При моя проект се опирам на верската теза, че чо-
вечеството има един-единствен произход и една цел. Произ-
ход и цел ние не познаваме, във висша степен не и чрез някак-
во знание. Те са осезаеми само в проблясъка на многозначни 
символи; нашето съществуване се движи между тях; във фи-
лософско опомняне ние търсим, разбира се, да се доближим и 
до двете – и до произхода, и до целта: 
 У Адам всички ние, людете, сме сродни – произхож-
даме от ръката Божия, сътворени сме по Негов образ и по-
добие.
 В произхода явеността на битието е била в нео-
съзната настоящост. Грехопадението ни е изкарало на пътя 
чрез познание и чрез крайна практика с цели във времето да 
стигнем до яснотата на осъзнато явеното. 
 С осъществяването на края ние постигаме съзвучие-
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то на душите, съзерцаваме се един другиго в обично насто-
яще, в безгранично разбиране, принадлежейки на едно-един-
ствено царство на вечните духове. 
 Всичко това са символи, а не реалности. Емпиричес-
ки достъпната универсална история обаче ние схващаме в 
нейния смисъл – било че тя го има, било че ние, людете, ù 
го даваме – само под идеята за единството на цялото на 
историята. Емпирическите фактически състояния ние раз-
глеждаме с оглед на това, доколко те съответстват на една 
идея за единство или доколко те напълно ù противостоят.
 При това пред нас се разгръща един образ за исто-
рия, в който към историята спада това, което, първом, без-
погрешно стои на мястото си като нещо еднократно в еди-
ния, единствения, целокупен процес на човешката история и 
което, второ, има в комуникацията или в континуитета на 
Бъденето-човек действителност и наложителност. 
 Да нахвърляме сега вече в една структура на световна-
та история нашата схема, която търси най-голямата широта 
и най-решителното единство на историята на човечеството.

1. ОСЕВОТО ВРЕМЕ 

 На Запад философията на историята възниква на ос-
новата на християнската вяра. Във великолепните творби 
на Августин, та до Хегел тази вяра видя Божия ход в истори-
ята. Деяния на Божие откровение са решаващите преломи. 
Това и Хегел го е казал: Цялата история отива към Иисус и 
иде от него; появата на Божия Син е оста на световната ис-
тория. Нашето летоброене е всекидневното потвърждение 
на тази християнска структура на световната история.
 Християнската вяра обаче е една вяра, не – вярата 
на човечеството. Недостатъкът тук е, че такъв възглед за 
универсална история може да има валидност само за вярващи 
християни. Но и на Запад християнинът не е свързал своето 
емпирично схващане на историята с тази вяра. За него една 
верска догма не е твърдение от емпиричното вникване в 
действителния ход на историята. За християнина свещена-
та история се е отделяла като различна по смисъл от про-
фанната. Вярващият християнин също е можел да изследва 
дори самото християнско предание така, както други емпи-
рични предмети.
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 Една ос на световната история, в случай че я има, 
би могла да бъде емпирически намерена като фактическо със-
тояние, което като такова може да бъде валидно за всички 
хора, също и за християните. Тази ос трябва да се търси там, 
където са възникнали предпоставки човек да стане такъв, 
какъвто е; където с изключителна плодотворност е проти-
чало такова формиране на човешкото битие, което, незави-
симо от определеното религиозно съдържание, е можело да 
стане толкова убедително – ако не чрез своята емпирична 
неопровержимост, то при всички положения заради опреде-
лена емпирична основа за Запада, за Азия, изобщо за всички 
хора – така че за всички народи да бъдат намерени общите 
рамки за разбирането на тяхната историческа значимост. 
Тази ос на световната история би трябвало да се отнесе към 
500 г. пр. Хр., по времето на протичащия между 800-ната и 
200-ната година духовен процес. Тогава е най-дълбокият пре-
лом на историята. Тогава се появява типът човек, който се 
запазва и до ден днешен. Това време за по-кратко ще нарича-
ме „Осево време”.

a. Характеристика на Осевото време

 По това време се случват накуп необикновени не-
ща. В Китай живеят Конфуций и Лао Дзъ, възникват всички 
направления на китайската философия, мислят Мо Ди, Чжуан 
Дзъ, Ле Дзъ и много други; в Индия възникват Упанишадите, 
живее Буда, развиват се, както в Китай, всички философ-
ски възможности – от скептицизма, та до материализма, 
до софистиката и до нихилизма; в Иран Заратустра учи на 
светоглед, който налага борбата между доброто и злото; в 
Палестина се появяват пророците – от Илия, през Исаия и 
Иеремия, та до Второисаия; в Гърция пък това е времето на 
Омир, на философите Парменид, Хераклит, Платон, на тра-
гиците, Тукидид и Архимед. Всичко, което с такива имена е 
само загатнато, е извисявало ръст през тези малко на брой 
векове приблизително по едно и също време в Китай, Индия 
и Западна Европа, без да са знаели един за друг.
 Новото у тази епоха във всичките три свята е, че 
човекът осъзнава битието в цялост, самия себе си и своите 
граници. Той изпитва страховитостта на света и собстве-
ното си безсилие; поставя радикални въпроси; изправен пред 
бездната, напира към освобождение и спасение. Схващайки 
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със съзнание своите граници, той си поставя най-върховните 
цели; узнава безусловността в глъбта на Бъденето-себе-си и в 
яснотата на трансценденцията.
 Това е ставало в рефлексията. Осъзнатостта още 
веднъж е направила съзнанието осъзнато, мисленето се насо-
чило към мисленето. Възникнали духовните борби с опитите 
да бъде убеждаван Другият чрез съобщаване на мисли, основа-
ния, изживявания. Били опитани най-противоречащи си една 
на друга възможности. Дискусия, партийно строителство, 
разцепване на духовното, което обаче се взаимоотнасяло в 
противоположното, довели до възникване на безпокойство и 
движение, граничещи с духовния хаос.
 В тази епоха били породени основните категории, 
в които ние до ден днешен мислим, и били сътворени на-
ченките на световните религии, с които и до днес хората 
живеят. Във всеки един смисъл била направена стъпката към 
универсалното. 
 Чрез този процес били подлагани на проверка, по-
ставени под въпрос и разгадавани неосъзнато валидни до то-
зи момент представи, нрави и състояния. Всичко попадало 
в един водовъртеж. И доколкото унаследената субстанция 
била все още жива и действителна, то тя била осветлявана 
в нейните явления и с това – преобразувана.

* 
 Митичната епоха, в нейното спокойствие и само-
разбираемост, била към края си. Гръцките, индийските, ки-
тайските философи и Буда били – в техните решаващи виж-
дания, пророците – в тяхната мисъл за Бога – немитични. 
Започнала борбата срещу мита от страна на рационалност-
та и на рационално уяснения опит (логосът срещу мита), 
след това – борбата за трансцендентността на Единия Бог 
срещу демоните, каквито няма, – и борбата срещу неистин-
ните образи на Бога из етична възмутеност срещу тях. Бо-
жеството било възвишено чрез етизиране на религията. Ми-
тът обаче се превърнал в материал на един език, който език 
пък известявал в него нещо изцяло по-друго от изначално за-
ложеното в него, превръщал го в иносказание. Митовете би-
ли преоформени, схванати из нова дълбочина в този преход, 
който бил по нов начин митотворящ в мига, в който митът 
като цяло бил разрушен. Старият митичен свят бавно по-
тъвал, но пък оставал фонът на цялото чрез фактическата 
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вяра на народните маси (и можел впоследствие отново да 
удържи победа в обширни области).
 Това целокупно изменение на Бъденето-човек може 
да бъде наречено одухотворяване. Откъм безвъпросната въ-
трешна съкровеност на живота се състоява поотпускането, 
из покоя на полярностите се прехожда към неспокойството 
на противоположностите и на антиномиите. Човекът не е 
вече затворен в себе си. Той е несигурен в самия себе си и с 
това – отворен за нови, безгранични възможности. Той може 
да чува и разбира това, за което дотогава никой не е бил по-
питал и което никой не е бил възвестявал. Нечутото става 
видно. Със света му и със самия него осезаемо става за човека 
битието, но не окончателно: въпросът остава.
 За първи път имало философи. Хората дръзнали ка-
то отделни индивиди да се опрат на самите себе си. От-
шелници и странстващи мислители в Китай, аскети в Ин-
дия, философи в Гърция, пророци в Израел принадлежат един 
другиму, колкото и те да са различни един от друг по вяра, 
съдържание, вътрешна устроеност. Човекът съумял да се 
противопостави вътрешно на целия свят. Той открил в се-
бе си произхода, из който се въздига над самия себе си и над 
света.
 В спекулативната мисъл той се възнася до самото 
битие, което бива схванато без двойственост, в изчезва-
нето на субект и обект, в съвпадането на противополож-
ностите. Онова, което в най-върховната възнесеност се 
изпитва като идване-при-самия-себе-си в битието или като 
unio mystica, като единение с божеството или като ставане 
на инструмент за волята на Бога, в обективиращата спеку-
лативна мисъл бива изговорено двузначно и неразбираемо.
 Истинският човек е онзи, който, вързан и обвит в 
плътта, окован от нагони, само смътно съзнаващ самия себе 
си, копнее по освобождение и по спасение и вече може да ги 
постигне в света – било във възнесеността към идеята или 
в предоставеността на атараксията, или в потъналостта 
в медитацията, или в знанието за самия себе си и за света 
като за атман (космически божествен дъх – бел. прев.), или 
в изпитването на нирваната, или в съзвучието с Дао, или 
в отдадеността на Божията воля. Това са, разбира се, нео-
бикновени смислови различия в убеждението и във верските 
съдържания, ала общото им е, че човекът се разпростира 
отвъд себе си, като осъзнава самия себе си в цялото на бити-
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ето и поема по пътища, които той сам трябва да извърви. 
Той може да се откаже от всички блага на света, да отиде в 
пустинята, в гората и в планината, като отшелник да от-
крие творящата сила на самотата и да се върне в света ка-
то по-знаещ, като по-мъдър, като пророк. В Осевото време 
се е случило откровението на това, което по-късно наричали 
разум и личност.
 Постигнатото от отделния индивид в никакъв слу-
чай не се пренася върху всички. Отстоенето между върхове-
те на човешките възможности и масата по онова време е 
било необикновено. Ала това, в което отделният индивид 
се превръща, все пак променя индиректно всички. Бъденето-
човек като цяло прави скок.

*
 На новия духовен свят отговаря едно социологичес-

ко състояние, което показва аналогии във всички три облас-
ти. Съществувало е изобилие от малки държавици и градо-
ве, имало е борба на всички срещу всички, при която все пак 
най-напред е било възможно едно удивително преуспяване, 
разгръщане на сила и богатство. В Китай под безсилното во-
дачество на династията Чжоу животът на малките държа-
вици и градове бил станал суверенен; политическият процес 
представлявал уголемяване на малките посредством подчи-
няването на други малки. В Елада и в Предния Ориент имало 
самостоятелен живот на малките, отчасти дори на онези, 
които били поробени от персите. В Индия имало много дър-
жави и самостоятелни градове.
 Взаимното общуване дало ход на едно духовно 
движeние съответно в трите свята. Китайските философи 
Конфуций, Мо Ди и други скитали, за да се срещат на прочу-
ти, благоприятстващи духовния живот места (те създавали 
школи, които синолозите наричат Академии) точно така, 
както софистите и философите в Елада пътували и както 
Буда бродел цял живот.
 Преди съществувало едно сравнително трайно ду-
ховно състояние, в което въпреки катастрофите всичко се 
повтаряло, състояние, ограничено в хоризонтите, в едно 
тихо, много бавно духовно движение, което не бивало осъз-
навано, а значи не бивало и понятизирано. Сега, напротив, 
расте напрежението и става основа на шеметно бързо дви-
жение.
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 Същото бива осъзнато. Човешкото съществуване 
става, в качеството си на история, предмет на размисъл. 
В собственото им настояще, така чувстват и знаят това 
хората, започва нещо необикновено. Ала ведно с това съще-
временно те осъзнават, че то е било предходено от едно 
безкрайно минало. Още в началото на това пробуждане на 
собствено човешкия дух човекът е бил носен от спомена, 
имал е съзнание за закъснялост, та дори за упадък.
 Човек вижда пред очите си катастрофата, иска да 

помогне с прозрение, възпитание, реформа. Човек иска, плани-
райки, да вземе в ръце хода на събитията, иска да възстанови 
правилните състояния и за първи път да ги създаде наново. 
Целокупността на историята бива мислена като поредица 
от фигурации на историята или като процес на постоянно 
влошаване, или като кръговрат, или като възход. Човек изна-
мира по какъв начин хората да живеят най-добре, да биват 
администрирани и управлявани. Мисли за реформа владеят 
действането. Философите се местят от държава в държа-
ва; те са съветници и учители, биват презирани и търсени, 
намират се един спрямо друг в дискусия и конкуренция. Нали-
це е социологическа аналогия между неудачата на Конфуций в 
императорския двор на държавата Уей и тази на Платон в 
Сиракуза, между школата на Конфуций, в която биват образо-
вани бъдещи държавници, и Академията на Платон, в която 
е ставало същото. 
 Епохата, в която това се е разгръщало през векове-
те, не е била просто възхождащо развитие. Тя е била в едно 
и също време разрушение и ново пораждане. В никакъв слу-
чай не се е стигало до завършек. Върховните възможности 
на мисълта и на практиката, които са били осъществени на 
дело у някои индивиди, не са ставали общо благо, тъй като 
хората в тяхното мнозинство не са могли да ги следват. 
Това, което отначало е било свобода на движението, накрая 
се е превърнало в анархия. Когато креативността изчезнала 
за епохата, в трите области на културата се стигнало до 
фиксацията на поучителните мнения и нивелировката. Из 
ставащия непоносим безпорядък израснал поривът към едно 
ново свързване на намиращите се във възстановяване трай-
ни състояния.
 Завършекът е най-напред политически. Насилствено, 
посредством завоевания, възникват големите всевладеещи 
царства почти едновременно в Китай (Ши Хуанди), в Индия 
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(династията Маурия), в Западна Европа (елинските царства 
и Imperium Romanum). Навсякъде в срива бивал постиган пре-
ди всичко един технически и организационно планомерен ред. 
 Навсякъде обаче оставала съотнесеността към духа 

на предходното. Той се превръщал в образец и предмет на 
почитание. Неговите дела и великите личности стоели пред 
очите и се превръщали в съдържание на школа и възпитание 
(Ханската династия съградила конфуцианството, Ашока – бу-
дизма, Августинската епоха – съзнателното елинистико-ро-
манско образоване).
 Израсналите в края на Осевото време универсални 
царства смятали, че са изградени вовеки веков. И все пак 
устойчивостта им била измамна. Макар тези царства, из-
мерено по държавните формации на Осевото време, и да 
са траели продължително, всички те изпадали в упадък и се 
разлагали. Хилядолетията след това довели до необикновена 
промяна. Разпад и възстановяване на големи царства – това, 
погледнато от този аспект, е била историята след края на 
Осевото време, такава, каквато по-преди тя е била през хи-
лядолетията на древните високи култури, но в един по-друг 
смисъл, а именно – все още без напрежението по отношение 
на духа, който е бил израснал в Осевото време и оттогава 
насетне е ставал постоянно действен, като е придавал на 
всяко човешко деяние нова подвъпросност и ново значение. 

б. Структурата на световната история,
набелязана откъм Осевото време

 Посочването на някои факти такива, каквито аз ги 
дадох, не е достатъчно да доведе до окончателна убеденост 
в истината на един исторически възглед. Само нагледното 
актуализиране на пълнотата на историческото предание 
може да доведе до все по-голяма яснота на тезата или пък 
да доведе до отказ от нея. Нагледното актуализиране не е 
работа на една кратка книга. Моите указания значат въпрос 
и изискване да се изпробва тезата.
 Допуснем ли, че тя е истинна, то с възгледа за Осе-
вото време като че ли пада светлина върху целокупната све-
товна история, и то така, че се откроява нещо като струк-
тура на световната история. Нека се опитам да загатна за 
тази структура: 
 1. Хилядолетните древни високи култури секват с 


